
VI. évfolyam
1. szám

TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

56/503-896
SZERKESZTETTE: SZABÓ LÍVIA

A szűrőprogram az alábbi időpontok-
ban és helyszíneken várja az érdeklődő-
ket:
március 4. Aba-Novák Agóra Kulturá-
lis Központ 9.30-17 óráig (szűrések a 
megnyitót követően)
március 5. Széchenyi Körúti Sportisko-
lai Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, 14-17 óra
március 6. Szolnoki Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola, 14-17 óra
március 7. VOKE Vasutas Csomóponti 
Művelődési Központ, 14-17 óra
március 8.  Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 14-17 óra
március 10. Nőnapi virágfutás és túra 9:00 óra (Szolnok, Széchenyi Parkerdő)

JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
(Szolnok, Hősök tere 2-4): boka-kar index mérés, 
nőgyógyászati rákszűrés, mammográfiás vizsgálat, 
urológiai szűrés, tüdőszűrés, szív- és érrendszeri ri-
zikószűrés, rendelőintézet működésének bemutatása 

A programban való részvétel ingyenes!

További információ:
 http://tisztaszivvel.szolnok.hu

szív- és érrendszeri betegségek szűrése (haskörfogat, 
magasság, testtömeg, BMI index, testzsírszázalék, vér-

nyomás, pulzus, vércukor, koleszterin)
zöldhályog szűrés

légzésfunkciós vizsgálatcsontsűrűség mérés

látásélesség vizsgálatbőrgyógyászati vizsgálat

hallásvizsgálatszájüregi rákszűrés

nőgyógyászati rákszűréslisztérzékenység szűrés

urológiai szűrésmammográfiai vizsgálat

elsősegélynyújtás keringésmegállás eseténmentálhigiénés tanácsadás

KOROSZTÁR 2019.

A Szandaszőlősi Művelődési Ház 2019. április 27-én, 10. 00 órától ki-mit-tud találkozót 
szervez nyugdíjas szervezetek, egyének számára. A programon Szolnok város és a környező 
települések idősebb korosztályt összefogó klubjai képviseltethetik magukat egy-egy műsoros 
produkcióval. A műsorszámok feltételei:
- témák: ének, hangszeres játék, tánc, hagyományőrzés, jelenet, verses előadás
- időtartam: maximum 5 perc/műsor
- formációk: egyéni, páros és csoportos
- technikai igényeket előre kell jelezni (mikrofon, cd lejátszó)
Belépő és nevezési díj nincs!
A tavalyi pozitív visszajelzésekre való tekintettel, a rendezvény zárásakor idén sem kapnak 
minősítést a produkciók, így valóban csak a közönség előtti bemutatkozás a fő cél.

Amennyiben fellépőként szeretne a szervezet, klub részt venni a KOROSZTÁR programon, 
az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a nevezési lap kitöltésével:
Szandaszőlősi Művelődési Ház 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 32. vagy e-mailben 
a: szandamuvhaz01@gmail.com  címen.
További információ kérhető: Kiss Editnél az 56/424-330-as telefonszámon.
Nevezési határidő: 2019. április 20.
Várnak minden kedves érdeklődőt a fenti kulturális programra, melynek célja, hogy Szanda-
szőlős városrészen is bemutatkozzanak az aktív nyugdíjasok, klubok, művészeti körök. 

Ahogyan a fiatalok erre számítottak is, az idő-
sek szívesen meséltek családjukról, múltjukról. 
Egyetértettek az idősek megállapításával, mely 
szerint felgyorsult a világ, és a mai udvarlás 
kapcsán kicsit keserédesen állapították meg, 
hogy az udvarlás rövidebb, s régebben sokkal 
több volt a személyes találkozás.

Az idősek elmondták, visszatekintve úgy gon-
dolják, hogy ma már sokkal több időt töltené-
nek a gyermekeikkel, ha lehetne, s felhívták 
a fiatalok figyelmét az őszinteségre, hűségre, 
mint egy kapcsolat szerintük legfontosabb ér-
tékeire.

A résztvevők szerint találkozásuk élménnyel 
teli és hasznos volt. Szeretnék, ha a jövőben 
lenne folytatása.

Szerelempatak
magyar dokumentumfilm, 70 perc, 2013

Sós Ágnes Szerelempatak című rendezése, egy 
sajátos hangvételű dokumentumfilm a szerelem-
ről és a vágyakozásról, amely a romániai vidéken 
egy magyar ajkú falucskában készült, és szereplői 
felett már jócskán elszállt az idő. A mélyen ér-
zelmes, helyenként sokkoló és szabadszájú alko-
tás a 80 év feletti, javíthatatlan romantikus Feri 
szerelmi kalandjait követi nyomon a falubéli asz-
szonyokkal, akik legintimebb gondolataikat és 
álmaikat fedik fel a kamerának. A Szerelempatak 
mulatságos, meglepő és szívmelengető; azt mu-
tatja be, hogy egy letűnt kor szerelmi játékai és 
románcai miként virágzanak még ma is egy távoli 
vidéki faluban.

port.hu
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IDŐS FOGYASZTÓK VÉDELME

NŐ A SZENIOR TÁNCOSOK TÁBORA

HÁZASSÁGRÓL, PÁRKAPCSOLATRÓL BESZÉLGETTEK

Az Auriga Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület negyedik alkalommal hívja rendezvé-
nyére Nőnap alkalmából a hölgyeket – és természetesen kísérőjüket – 2019. 03. 10-én 9-12 óra 
között. A jelentkezők, résztvevők különböző hosszúságú „szirmok” körvonalán teljesíthetik az

A Szenior Örömtánc mozgalom oktatói az utóbbi években minden lehető-
séget megragadtak a program helyi népszerűsítésére. 2018-ban tovább bő-
vült az oktatók köre, így már több helyszínen is lehetőség van a csatlakozásra.

”Minden korban van valami,
Ami akkor és ott jó,
És éppen attól válik széppé,
Hogy vissza nem hozható.”
(Új Bojtorján Zenekar – Énekelsz egy régi nótát)

Nőnapi virágfutás és túra a Széchenyi Parkerdőben

útvonalat futva vagy gyalogolva, és 
minden szirom legtávolabbi pontján 
választhatnak az ott lévő „virágokból”. 
A kiindulási illetve visszaérkezési 
pont az erdei játszótéren lévő esővé-
dők alatt lesz. A résztvevők ott lerak-
hatják csomagjaikat és a hozott ener-
giapótlókat, frissítőket.

További információ:
Auriga Életmód, Rekreációs és Tö-
megsport Egyesület, Szabovik Zoltán 
István elnök
Tel: 06-30/8155725
Facebook: Nőnapi virágfutás és túra

Helyszín, időpont, elérhetőség:

Szandaszőlősi Művelődési Ház
minden szerdán 10:00 – 11:30-ig
Oktató: Kubikné Simon Emília Tel: 30/9079230, 
Facebook: Szenior Örömtánc Szolnok Emíliával

Hild Viktor Könyvtár
minden szerdán  14:00 – 15:30-ig
Oktató: Kubikné Simon Emília

Civil Szolgáltató Központ (Szolnok, Baross út 56.) minden kedden 14:00 -14:30-ig,
Oktató: Tőgyiné Major Magdolna 
(Madlen) Tel: 20/3531594

VOKE Csomóponti Művelődési Központ, minden csütörtökön 10:00 -11:30-ig,
Oktató: Gyülvészi-Rinyu Ilona (30/3092930) és Halász Sándorné Ibolya (20/5655376)

2019. február 9-17. között, a Házasság Hetén 
komplex program valósult meg Szolnokon a 
JNSZ Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta és az Ökumenikus Lelkészkör szervezésében. Többek között kedvezményes mozi látogatáson, 

mentálhigiénés előadáson vehettek részt az érdeklődők. Az ún. Házas-
ság Akadémia keretében családkonzulens, pszichológus, és különbö-
ző egyházak képviselői biztosítottak segítséget nyújtó, élménygazdag 
programot a résztvevők számára. A rendezvény a „Család-Varázs” – 
Védőháló a Jász-Nagykun-Szolnok megyei családokért című, EFOP-
1.2.1-15-2016-00222 sz. projekt keretében valósult meg.
 
„Az én házassági fotóm – a te randi szelfid” hívószavakkal a Varga 
Katalin Gimnázium tanulói látogatást tettek a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2. sz. Gondozási 
Központjában, ahol a korcsoportok saját fényképek alapján beszélget-
tek házasságról, párkapcsolatról.

Ha röviden szólhatnánk az idős fogyasz-
tókhoz védelmük érdekében, akkor néhány 
mondattal el is intézhetnénk: Kérdezzünk! 
Járjunk utána! Ne döntsünk azonnal, alud-
junk rá egyet!  Ne szégyelljük, ha átvertek 
minket, inkább azonnal cselekedjünk! Kér-
jünk segítséget!
Az éberségről, a meggyőzésről, a fogyasz-
tói viselkedésről nem lehet eleget beszélni. 
Mindannyian ki vagyunk téve káros meg-

győzésnek, megkárosításnak, sőt csalásoknak és legrosszabb esetben bűncselekményeknek.
Az idős személyek még veszélyeztetettebbek lehetnek. Ennek számos oka van, például, hogy sok 
a szabadidejük, el lehet őket érni telefonon; ráérnek elmenni bemutatókra; egészségfelmérésre; 
van  rendszeres jövedelmük (a nyugdíj!), egészségügyi problémáik vannak, és nem szeretnek 
udvariatlanok lenni. 
Ezeket mind kihasználják a csalók, akik például ingyenes egészségfelmérésre beszélik rá tele-
fonon a gyanútlan időseket, aztán egy szép irodában, fehér köpenyes rámenős eladók számító-
gépes eredményekre hivatkozva SZÁZEZREKET csalnak ki tőlük, például egy nyakmasszírozó 
gépet eladva!

Önök már megéltek sok mindent, csak gondolkodjanak, és emlékezzenek. Ugye tudják, hogy 
SEMMI SINCS INGYEN! és NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK!
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SZOLNOKI JÁRÁS
Koncentráljunk a megelőzésre és a megoldásokra! Mit tehetnek az idősek, hogy megalapozot-
tabb döntéseket hozzanak, és védettebbek legyenek a becsapásokkal, csalásokkal szemben meg-
győzési helyzetekben?

Néhány konkrét lehetőségre hívom fel figyelmüket a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban:
Tájékozódás, információszerzés:
Menjenek el fogyasztóvédelmi előadásokra!
Olvassanak, tájékozódjanak az interneten! 
Például olvashatják a Kosár Online fogyasztóvédelmi magazint. 
Elérhető: https://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/index1.html internetes címen.

A legsokrétűbb, naprakész információt megtalálják a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ in-
ternetes címen, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogyasztóknak szóló olda-
lain.
Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Fo-
gyasztóvédelmi Központ https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem internetes címén.

Keressék a Pénzügyi Navigátor Füzeteket a Pénzintézetekben (bank, takarékszövetkezet), üzle-
tekben, és olvassák, használják őket több, mint 20 témában!
Nézzenek fogyasztóvédelmi műsorokat a TV-ben, például a Panszkönyv-et a Hír TV-ben. 
Adások: szombat 20.05, vasárnap 00.30, 11.05, 18.05 és kedd 13.05.
A korábbi adásokat is megnézhetik az interneten!
Vagy a Kosár fogyasztóvédelmi magazint az M1-en. Adás: csütörtök 9:15, M1

Termékkel, szolgáltatással kapcsolatos panasz:
Kérje el az üzletben a Vásárlók könyvét, és írja bele a panaszát!
Tegyen bejelentést a fogyasztóvédelmi hatóságnál!
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 
(A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések 
szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a 
magyarországi Európai Fogyasztói Központot.)
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelent meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így te-
hát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivata-
lokhoz fordulhatnak.

Cím: 5000 Szolnok, Ady E. út 9. Telefonszám: +36 56/795-666 Fax: +36 56/795-694
E-mail: szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu
Fordulhat panaszával a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületéhez!
Elérhetőségük: http://www.fome.hu/; Telefonszám: 06-52- 876-565 (hivatali időben)

Internetes vásárlással kapcsolatos fogyasztóvédelem:
Vásárlás előtt ellenőrizhetik a webáruházat a „Súlyos jogsértést elkövető webáruházak adatbá-
zisában”! Elérhető: http://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/ internetes címen.

Pénzügyekkel kapcsolatos fogyasztóvédelem:
A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhető az ingyenesen hívha-
tó 06-80-203-776-os számon, ügyfélszolgálati időben.
A Központ szolgáltatásairól bővebben tájékozódhatnak a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem 
internetes címen.
2016. október 15-től bármelyik kormányablakban lehetőség nyílik pénzügyi fogyasztóvédelmi 
panasz, közérdekű bejelentés, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelem 
leadására.
A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat honlapja: www.penzugyifogyaszto.hu
Szolnok- Pénzügyi Navigátor Iroda
5000 Szolnok, Szapáry utca 19.
70/607-2186 , szolnok@penzugyitanacsadoiroda.hu
Nyitvatartási idő: Hétfő: 10:00-16:00, Szerda: 10:00-16:00, Csütörtök: 9:00-15:00
Csalás, bűncselekmény gyanúja:
Már akkor is tegyenek bejelentést a rendőrségen, ha csak felmerül Önökben csalás, vagy bűncse-
lekmény gyanúja!

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Készítette: Bene Ágnes PhD hallgató
Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar
Interdiszciplináris Gerontológiai Kutatócsoport

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRI-
UMA ÚNKP-18-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZE-
TI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMO-

GATÁSÁVAL KÉSZÜLT

Szolnokon:

Ne engedje be, tegye le a telefont, ne menjen el! Ne legyen kedves!

Titkosítsa a telefonszámát!

Legyen határozott!

Keressen információt róla/tájékozódjon 
a cégről, termékről/kérdéseket tegyen fel!

Kérdezzen meg fiatalabb családtagot, 
szomszédot, segítőt!

Járjon társaságba!

Ne figyeljen rájuk!

Legyen higgadt!

Ne döntsön azonnal!

Ellenőrizze az eladót, a céget hivatalos 
szervnél! (pl. önkormányzat, Kamara)

Beszélgessen többet fiatalabbakkal, csa-
ládtagokkal!

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

A Kelet-Magyarországi 
Szépkorúak Akadémiáján el-
hangzott előadás kiegészített 

prezentációja letölthető a 
http://info.szolnok.hu/

eloadasok-m1037/szepkoruak-
akademiaja-n9341 címről.
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Szolnok- Pénzügyi Navigátor Iroda
5000 Szolnok, Szapáry utca 19.
70/607-2186 , szolnok@penzugyitanacsadoiroda.hu
Nyitvatartási idő: Hétfő: 10:00-16:00, Szerda: 10:00-16:00, Csütörtök: 9:00-15:00
Csalás, bűncselekmény gyanúja:
Már akkor is tegyenek bejelentést a rendőrségen, ha csak felmerül Önökben csalás, vagy bűncse-
lekmény gyanúja!

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Készítette: Bene Ágnes PhD hallgató
Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar
Interdiszciplináris Gerontológiai Kutatócsoport

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRI-
UMA ÚNKP-18-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZE-
TI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMO-

GATÁSÁVAL KÉSZÜLT

Szolnokon:

Ne engedje be, tegye le a telefont, ne menjen el! Ne legyen kedves!

Titkosítsa a telefonszámát!

Legyen határozott!

Keressen információt róla/tájékozódjon 
a cégről, termékről/kérdéseket tegyen fel!

Kérdezzen meg fiatalabb családtagot, 
szomszédot, segítőt!

Járjon társaságba!

Ne figyeljen rájuk!

Legyen higgadt!

Ne döntsön azonnal!

Ellenőrizze az eladót, a céget hivatalos 
szervnél! (pl. önkormányzat, Kamara)

Beszélgessen többet fiatalabbakkal, csa-
ládtagokkal!

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

A Kelet-Magyarországi 
Szépkorúak Akadémiáján el-
hangzott előadás kiegészített 

prezentációja letölthető a 
http://info.szolnok.hu/

eloadasok-m1037/szepkoruak-
akademiaja-n9341 címről.
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IDŐS FOGYASZTÓK VÉDELME

NŐ A SZENIOR TÁNCOSOK TÁBORA

HÁZASSÁGRÓL, PÁRKAPCSOLATRÓL BESZÉLGETTEK

Az Auriga Életmód, Rekreációs és Tömegsport Egyesület negyedik alkalommal hívja rendezvé-
nyére Nőnap alkalmából a hölgyeket – és természetesen kísérőjüket – 2019. 03. 10-én 9-12 óra 
között. A jelentkezők, résztvevők különböző hosszúságú „szirmok” körvonalán teljesíthetik az

A Szenior Örömtánc mozgalom oktatói az utóbbi években minden lehető-
séget megragadtak a program helyi népszerűsítésére. 2018-ban tovább bő-
vült az oktatók köre, így már több helyszínen is lehetőség van a csatlakozásra.

”Minden korban van valami,
Ami akkor és ott jó,
És éppen attól válik széppé,
Hogy vissza nem hozható.”
(Új Bojtorján Zenekar – Énekelsz egy régi nótát)

Nőnapi virágfutás és túra a Széchenyi Parkerdőben

útvonalat futva vagy gyalogolva, és 
minden szirom legtávolabbi pontján 
választhatnak az ott lévő „virágokból”. 
A kiindulási illetve visszaérkezési 
pont az erdei játszótéren lévő esővé-
dők alatt lesz. A résztvevők ott lerak-
hatják csomagjaikat és a hozott ener-
giapótlókat, frissítőket.

További információ:
Auriga Életmód, Rekreációs és Tö-
megsport Egyesület, Szabovik Zoltán 
István elnök
Tel: 06-30/8155725
Facebook: Nőnapi virágfutás és túra

Helyszín, időpont, elérhetőség:

Szandaszőlősi Művelődési Ház
minden szerdán 10:00 – 11:30-ig
Oktató: Kubikné Simon Emília Tel: 30/9079230, 
Facebook: Szenior Örömtánc Szolnok Emíliával

Hild Viktor Könyvtár
minden szerdán  14:00 – 15:30-ig
Oktató: Kubikné Simon Emília

Civil Szolgáltató Központ (Szolnok, Baross út 56.) minden kedden 14:00 -14:30-ig,
Oktató: Tőgyiné Major Magdolna 
(Madlen) Tel: 20/3531594

VOKE Csomóponti Művelődési Központ, minden csütörtökön 10:00 -11:30-ig,
Oktató: Gyülvészi-Rinyu Ilona (30/3092930) és Halász Sándorné Ibolya (20/5655376)

2019. február 9-17. között, a Házasság Hetén 
komplex program valósult meg Szolnokon a 
JNSZ Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta és az Ökumenikus Lelkészkör szervezésében. Többek között kedvezményes mozi látogatáson, 

mentálhigiénés előadáson vehettek részt az érdeklődők. Az ún. Házas-
ság Akadémia keretében családkonzulens, pszichológus, és különbö-
ző egyházak képviselői biztosítottak segítséget nyújtó, élménygazdag 
programot a résztvevők számára. A rendezvény a „Család-Varázs” – 
Védőháló a Jász-Nagykun-Szolnok megyei családokért című, EFOP-
1.2.1-15-2016-00222 sz. projekt keretében valósult meg.
 
„Az én házassági fotóm – a te randi szelfid” hívószavakkal a Varga 
Katalin Gimnázium tanulói látogatást tettek a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2. sz. Gondozási 
Központjában, ahol a korcsoportok saját fényképek alapján beszélget-
tek házasságról, párkapcsolatról.

Ha röviden szólhatnánk az idős fogyasz-
tókhoz védelmük érdekében, akkor néhány 
mondattal el is intézhetnénk: Kérdezzünk! 
Járjunk utána! Ne döntsünk azonnal, alud-
junk rá egyet!  Ne szégyelljük, ha átvertek 
minket, inkább azonnal cselekedjünk! Kér-
jünk segítséget!
Az éberségről, a meggyőzésről, a fogyasz-
tói viselkedésről nem lehet eleget beszélni. 
Mindannyian ki vagyunk téve káros meg-

győzésnek, megkárosításnak, sőt csalásoknak és legrosszabb esetben bűncselekményeknek.
Az idős személyek még veszélyeztetettebbek lehetnek. Ennek számos oka van, például, hogy sok 
a szabadidejük, el lehet őket érni telefonon; ráérnek elmenni bemutatókra; egészségfelmérésre; 
van  rendszeres jövedelmük (a nyugdíj!), egészségügyi problémáik vannak, és nem szeretnek 
udvariatlanok lenni. 
Ezeket mind kihasználják a csalók, akik például ingyenes egészségfelmérésre beszélik rá tele-
fonon a gyanútlan időseket, aztán egy szép irodában, fehér köpenyes rámenős eladók számító-
gépes eredményekre hivatkozva SZÁZEZREKET csalnak ki tőlük, például egy nyakmasszírozó 
gépet eladva!

Önök már megéltek sok mindent, csak gondolkodjanak, és emlékezzenek. Ugye tudják, hogy 
SEMMI SINCS INGYEN! és NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK!



VI. évfolyam
1. szám

TEGYÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT!

56/503-896
SZERKESZTETTE: SZABÓ LÍVIA

A szűrőprogram az alábbi időpontok-
ban és helyszíneken várja az érdeklődő-
ket:
március 4. Aba-Novák Agóra Kulturá-
lis Központ 9.30-17 óráig (szűrések a 
megnyitót követően)
március 5. Széchenyi Körúti Sportisko-
lai Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, 14-17 óra
március 6. Szolnoki Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc 
Alapfokú Művészeti Iskola, 14-17 óra
március 7. VOKE Vasutas Csomóponti 
Művelődési Központ, 14-17 óra
március 8.  Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 14-17 óra
március 10. Nőnapi virágfutás és túra 9:00 óra (Szolnok, Széchenyi Parkerdő)

JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
(Szolnok, Hősök tere 2-4): boka-kar index mérés, 
nőgyógyászati rákszűrés, mammográfiás vizsgálat, 
urológiai szűrés, tüdőszűrés, szív- és érrendszeri ri-
zikószűrés, rendelőintézet működésének bemutatása 

A programban való részvétel ingyenes!

További információ:
 http://tisztaszivvel.szolnok.hu

szív- és érrendszeri betegségek szűrése (haskörfogat, 
magasság, testtömeg, BMI index, testzsírszázalék, vér-

nyomás, pulzus, vércukor, koleszterin)
zöldhályog szűrés

légzésfunkciós vizsgálatcsontsűrűség mérés

látásélesség vizsgálatbőrgyógyászati vizsgálat

hallásvizsgálatszájüregi rákszűrés

nőgyógyászati rákszűréslisztérzékenység szűrés

urológiai szűrésmammográfiai vizsgálat

elsősegélynyújtás keringésmegállás eseténmentálhigiénés tanácsadás

KOROSZTÁR 2019.

A Szandaszőlősi Művelődési Ház 2019. április 27-én, 10. 00 órától ki-mit-tud találkozót 
szervez nyugdíjas szervezetek, egyének számára. A programon Szolnok város és a környező 
települések idősebb korosztályt összefogó klubjai képviseltethetik magukat egy-egy műsoros 
produkcióval. A műsorszámok feltételei:
- témák: ének, hangszeres játék, tánc, hagyományőrzés, jelenet, verses előadás
- időtartam: maximum 5 perc/műsor
- formációk: egyéni, páros és csoportos
- technikai igényeket előre kell jelezni (mikrofon, cd lejátszó)
Belépő és nevezési díj nincs!
A tavalyi pozitív visszajelzésekre való tekintettel, a rendezvény zárásakor idén sem kapnak 
minősítést a produkciók, így valóban csak a közönség előtti bemutatkozás a fő cél.

Amennyiben fellépőként szeretne a szervezet, klub részt venni a KOROSZTÁR programon, 
az alábbi elérhetőségeken lehet jelentkezni a nevezési lap kitöltésével:
Szandaszőlősi Művelődési Ház 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 32. vagy e-mailben 
a: szandamuvhaz01@gmail.com  címen.
További információ kérhető: Kiss Editnél az 56/424-330-as telefonszámon.
Nevezési határidő: 2019. április 20.
Várnak minden kedves érdeklődőt a fenti kulturális programra, melynek célja, hogy Szanda-
szőlős városrészen is bemutatkozzanak az aktív nyugdíjasok, klubok, művészeti körök. 

Ahogyan a fiatalok erre számítottak is, az idő-
sek szívesen meséltek családjukról, múltjukról. 
Egyetértettek az idősek megállapításával, mely 
szerint felgyorsult a világ, és a mai udvarlás 
kapcsán kicsit keserédesen állapították meg, 
hogy az udvarlás rövidebb, s régebben sokkal 
több volt a személyes találkozás.

Az idősek elmondták, visszatekintve úgy gon-
dolják, hogy ma már sokkal több időt töltené-
nek a gyermekeikkel, ha lehetne, s felhívták 
a fiatalok figyelmét az őszinteségre, hűségre, 
mint egy kapcsolat szerintük legfontosabb ér-
tékeire.

A résztvevők szerint találkozásuk élménnyel 
teli és hasznos volt. Szeretnék, ha a jövőben 
lenne folytatása.

Szerelempatak
magyar dokumentumfilm, 70 perc, 2013

Sós Ágnes Szerelempatak című rendezése, egy 
sajátos hangvételű dokumentumfilm a szerelem-
ről és a vágyakozásról, amely a romániai vidéken 
egy magyar ajkú falucskában készült, és szereplői 
felett már jócskán elszállt az idő. A mélyen ér-
zelmes, helyenként sokkoló és szabadszájú alko-
tás a 80 év feletti, javíthatatlan romantikus Feri 
szerelmi kalandjait követi nyomon a falubéli asz-
szonyokkal, akik legintimebb gondolataikat és 
álmaikat fedik fel a kamerának. A Szerelempatak 
mulatságos, meglepő és szívmelengető; azt mu-
tatja be, hogy egy letűnt kor szerelmi játékai és 
románcai miként virágzanak még ma is egy távoli 
vidéki faluban.

port.hu


